Projekt Třeboň - Zdravé město
PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2015
S o u h r n
podnětů veřejnosti a doporučení odborníků pro dlouhodobý rozvoj města.
Odpovídá doporučením pro místní Agendu 21
a místní akční plán zdraví a život ního prostředí (L EHAP).
Propojení místních aktivit s mezinárodní mi standardy OSN a EU:
Zdraví 21 (Health 21) , Agenda 21 a NEH AP.

Základní informace o Projektu Zdravé město a Plánu zdraví a kvality života


Projekt Zdravé město je mezinárodním projektem OSN-WHO (Světové zdravotnické
organizace).



Plán zdraví společně s deklarací zastupitelstva města tvoří dvě základní součásti
místního Projektu Zdravé město. Plán je zaměřen na konkrétní naplňování deklarace
zastupitelstva - slouží jako podklad pro strategický rozvoj města a rozvíjí komunitní
základ mnoha místních aktivit.



Pro realizaci Projektu Třeboň - Zdravé město je Plán zdraví a kvality života pracovním
dokumentem. Je přehledem záměrů, které by měly být postupně naplněny, aby bylo
možné Město Třeboň označovat jako „Zdravé město“. Hlavním cílem města je hledat
prostřednictvím Plánu zdraví cestu k podpoře zdraví, udržitelného rozvoje a kvality
života, v místních podmínkách.



Plán vzniká v procesu jednání s veřejností. Plán byl zpracován a bude aktualizován za
využití standardních postupů týmové práce a strategického rozvoje, doporučovaných EU.
Výsledná formulace plánu je souhrnem podnětů veřejnosti a doporučením odborníků
pro další rozvoj města. Postup přípravy plánu odpovídá doporučením pro místní Agendu
21 a LEHAP.



Odborným partnerem a konzultantem města při zpracování plánu byla asociace Národní
síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR), jejímž členem je Třeboň od roku 1994.



Plán zdraví je dlouhodobý plán (horizont 2020), který je postupně rozpracováván do
ročních akčních plánů podle výsledků fóra Zdravého města. Plán bude průběžně
vyhodnocován za účasti veřejnosti a bude nejméně 1x ročně aktualizován.
Partneři Projektu Třeboň – Zdravé město
o
o
o
o
o

městské společnosti
odbory městského úřadu Třeboň a městská policie
příspěvkové organizace města
neziskové organizace
další organizace a instituce
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ORGANIZAČNÍ ZÁZEMÍ PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO
Politik Projektu Zdravé město, ustanovený zastupitelstvem města
Mgr. Terezie Jenisová, starostka
Koordinátor Projektu Zdravé město, ustanovený radou města
Mgr. Alena Zárubová, projektový manažer
KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA









Mgr. Terezie Jenisová – předsedkyně komise
Mgr. Alena Zárubová – tajemnice komise
Jana Vítková
Mgr. Lucie Bicková
Jana Kočová
Dana Polenová
PhDr. Luděk Švejcar
Mgr. Jitka Bednářová

Jednotlivé oblasti Plánu zdraví a kvality života
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Úřad, občan a ekonomika
Životní prostředí
Doprava
Sport, volný čas a kultura
Cestovní ruch a lázeňství
Sociální služby
Bezpečnost občanů, sociálně patologické jevy
Školství a vzdělání
Zdraví a zdravý životní styl
Stůl mládeže

Kontakt
Veškeré informace k Plánu zdraví a kvality života a aktuální znění dokumentu lze získat
u koordinátora Projektu Zdravé město:
Mgr. Alena Zárubová
Web: www.nszm.cz/trebon, http://www.mesto-trebon.cz/zdrave-mesto-a-ma-21.html
E-mail: alena.zarubova@mesto-trebon.cz
Městský úřad Třeboň
Palackého nám. 46
379 01 Třeboň
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PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA TŘEBOŇ 2015

Akční plán
Legenda (problémy podle důležitosti):
OP – ověřený problém závazný k řešení v roce 2015
TOP10 – problém, který se umístil v TOP10 při hlasování na fóru
TOP11-20 – problém, o kterém se hlasovalo na fóru, ale neumístil se v TOP10

A. Úřad, občan a ekonomika
A.1
-

Zlepšení komunikaci s MAS Třeboňsko (TOP11-20)

B. Životní prostředí
B.1.
-

Zlepšit kvalitu Světské stoky v úseku od hráze rybníku Svět ke Zlaté stoce (TOP10)

B.2.
-

Zvýšit frekvenci úklidu v periferních částech města (komunální strojní vybavení)
(TOP11-20)

B.3.
-

Realizovat revitalizaci lázeňského parku Aurora včetně vybavení

-

Realizovat více sezónních WC (např. u parkovišť) vč. jejich značení

-

Zlepšit dostupnost sáčků na psí exkrementy

-

Prověřit možnosti sběru plechovek od nápojů

-

Realizovat možnost separace odpadu na hromadných akcích

-

Prověřit možnost rozšíření trvalkových a bylinkových záhonů

-

Zajištění svozu bioodpadu z Třeboně

B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9

C. Doprava
C.1
-

Zlepšit povrch komunikací v historickém centru (zejména Budějovická a
Jindřichohradecká brána a Valy) (TOP11-20)

-

Vymezit parkoviště podle typu vozidla (osobní, karavany apod.) (TOP11-20)

C.2
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C.3
-

Zlepšit dopravní značení (není označení blízkého cíle)

-

V rámci MHD nasadit nízkopodlažní autobusy

-

Osadit informační tabule řešící umístění parkovišť (informační systém)

-

Řešit provoz cyklistů v lokalitě Holičky v novostavbách (ze silnice I/24 k lesu)

-

Oprava nájezdů na komunikaci na Hrádečku (zejména na mosty)

-

Zlepšit návaznost vlakové dopravy na rychlíky z Veselí nad Lužnicí

-

Zlepšit četnost spojů z Českých Budějovic do Třeboně v podvečerních hodinách

C.4
C.5
C.6
C.7
C.8
C.9

D. Sport, volný čas a kultura
D.1
-

Řešit nedostatek veřejných WC, vč. jejich značení (OP, TOP10)

-

Řešit absenci důstojné výstavní síně (TOP10)

-

Vybudovat venkovní bazén

-

Regulovat přílišnou hlučnost venkovních kulturních akcí (zejm. Areál Pod světem, zámecký
park, pivovar)

-

Využít „schodolez“ z původního výstavního sálu (např. do muzea)

-

Nevyhovující otevírací doba turistického a informačního centra - zrušit polední pauzu,
prostory TIC nevyhovující

-

Finanční podporu ze strany města lépe cílit v oblasti mládežnického sportu

D.2
D.3
D.4

D.5
D.6

D.7

E. Cestovní ruch a lázeňství
E.1
-

Vytvořit nové produkty cestovního ruchu – zejm. golf, rozhledna na Dunajovické hoře
atd. (TOP10)

-

Zřídit destinační management Třeboňsko (TOP11-20)

E.2
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E.3
-

Častěji vyvážet kontejnery na tříděný odpad u Bertiných lázní

-

Omezit hluk v nočních hodinách

-

Řešit nedostatek levného ubytování na jednu noc

-

Usilovat o zápis Třeboňské rybniční soustavy na seznam památek UNESCO

-

Usilovat a podpořit certifikaci regionálních produktů

-

Odstranit pojízdnou prodejnu gyrosu z náměstí

E.4
E.5
E.6
E.7
E.8
E.9
E.10
E.11
E.12
-

Zlepšit kvalitu služeb – restaurace, ubytování atd.
Zlepšit cyklostezku u Bertiných lázní
Realizovat úschovny kol
Realizovat výstavbu venkovního bazénu

F. Sociální služby
F.1
-

Řešit sociální bydlení - byty pro občany v tísni (TOP11-20)

-

Navýšit kapacitu v domově seniorů (TOP11-20)

-

Zlepšit informovanost o sociálních službách

F.2
F.3

G. Bezpečnost občanů, sociálně-patologické jevy
G.1
-

Zlepšit průchodnost kruhové objezdu na Táboritské ulici + zvýšit bezpečnost chodců a
cyklistů (OP, TOP10)

G.2
-

Rozšířit kamerový systém (zejm. nový sportovní areál, autobusové nádraží) (OP,
TOP10)

G.3
-

Omezit počet ohňostrojů (velká hlučnost)

G.4
-

Řešit absenci parkovacích míst při větších akcích

-

Více kontrol mládeže v parcích

G.5
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G.6
-

Realizovat zákaz zastavení v ulici Novohradská – u vinotéky

-

Zvednout výpustní profil stoky v zámeckém parku

G.7

H. Školství a vzdělání
H.1
-

Řešit volnočasové aktivity pro děti – čítárna, knihovna (TOP10)

H.2
-

Pravidelně monitorovat demografické ukazatele – kapacita ZŠ, MŠ v souvislosti
s porodností (TOP11-20)

H.3
-

Zachování Základní školy praktické

H.4
-

Zlepšit společnou komunikaci města ZŠ praktické s Krajským úřadem Jihočeského kraje

H.5
-

Podpořit větší počet asistentů do ZŠ a MŠ

I. Zdraví a zdravý životní styl
I.1
-

Zachování lékařské služby první pomoci v Třeboni (OP, TOP10)

-

Pomoci se zajištěním financování výstavby výtahu na poliklinice (TOP11-20)

-

Realizovat více veřejných WC a lépe značit (např. Táboritská, cesta k Penny, cesta
k Auroře…)

-

Omezit hluk při veřejných akcích

-

Preventivní programy s možností hlídání dětí

-

Zlepšit informovanost pacientů od praktických lékařů o sociální a zdravotní péči

-

Prodloužit otevírací dobu lékárny v době turistické sezóny (např. do 20:00)

I.2
I.3

I.4
I.5
I.6
I.7

J. Stůl mládeže
J.1
-

Zajistit více (letních) kapel pro mládež (OP, TOP10)
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J.2
-

Realizovat workoutového hřiště (TOP10)

-

Realizovat čajovnu (TOP11-20)

-

Realizace horolezecké stěny

-

Realizovat šatny na tenis

-

Realizovat nový povrch v lázeňském parku pro in-line bruslaře

-

Lépe upravovat led na zimním stadionu

-

Zájmové kroužky zaměřit na street-dance

J.3
J.4
J.5
J.6
J.7
J.8
J.9
J.10
J.11
J.12
J.13
J.14
J.15
J.16
-

Lépe využívat prostory KKC Roháč (více akcí)
Zajistit v Třeboni poutě
Více přednášek pro mládež
Nedostatek pracovních míst pro mládež
Více uklízet ulice
Více květin v parku
Rozšířit hřiště u pošty
Větší kontroly v parku (drogově závislí)
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